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PORTARIA N.º 189/GP/PMBC, DE 21 DE OUTUBRO DE 2019. 

 

Estabelece novo horário de 
expediente da sede da Prefeitura 
Municipal de Benjamin Constant/AM, 
das Secretarias Municipais, e dá 
outras providencias. 

O Prefeito em Exercício do Município de Benjamin Constant/AM, SEBASTIÃO 
DIAS DA SILVA FILHO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 67, Incisos VII 
e XIV da Lei Orgânica Municipal e; 

CONSIDERANDO que compete ao Chefe do Poder Executivo estabelecer a 
organização e o funcionamento dos órgãos da administração pública, de forma a 
garantir a economicidade e eficiência do serviço prestado, consoante preconiza o 
artigo 37 da Constituição Federal de 1988; 

CONSIDERANDO a necessidade permanente de adoção de medidas que resultem 
na redução de despesas, buscando zelar pela economia de recursos públicos; 

CONSIDERANDO que a alteração de horário de funcionamento da Prefeitura 
Municipal e das Secretarias não trará qualquer prejuízo ao atendimento público do 
cidadão Benjaminense; 

RESOLVE: 

Art. 1º. A Prefeitura Municipal de Benjamin Constant/AM e as Secretarias Municipais, 
a partir do dia 21 outubro de 2019, passarão a funcionar nos dias úteis, de segunda 
a sexta-feira, no horário das 07h00min às 13h00min, horário este para atendimento 
ao público. 

mailto:gab.pmbc@gmail.com


ESTADO DO AMAZONAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT 

GABINETE DO PREFEITO 
 

 
Rua Frei Ludovico, Nº. 750 - Coimbra - CEP: 69.630-000 - E-mail: gab.pmbc@gmail.com - Benjamin Constant/AM 

Página 2 de 2 

Parágrafo único - Ficam excluídos do cumprimento das condições definidas no 
caput, permanecendo inalterado o horário de expediente e de atendimento ao 
público, os serviços considerados essenciais pela legislação. 

Art. 2º. Os servidores em exercício nas Secretarias Municipais poderão ser 
convocados fora dos dias e horários previstos no caput do art. 1º, sempre que 
presente interesse da Administração ou necessidade do serviço. 

Art. 3°. Os Secretários Municipais poderão delegar as atribuições de ajuste da 
programação individual semanal definida nesta Portaria, a fim de garantir maior 
eficiência à gestão. 

Art. 4°. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

PUBLIQUE-SE, 

REGISTRE-SE, 

CUMPRA-SE. 

 

Gabinete do Prefeito de Benjamin Constant/AM, em 21 de outubro de 2019. 

 

 

 

___________________________________________ 
SEBASTIÃO DIAS DA SILVA FILHO 

Prefeito em Exercício 
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